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Een kritisch gesprek
In het zaaltje van de provincie zitten vijf provinciemedewerkers en drie externe deskundigen.
Een van de medewerkers is er voor het eerst bij; hij is uitgenodigd als jurist van de casus
‘Landschapstafels’. De anderen komen nu voor de derde keer bijeen. Zij vormen de werkgroep
die het vraagstuk van financieren in netwerkvormen verkent. Dat doen zij ieder vanuit hun
eigen expertise: juridisch, financieel en bestuurskundig. De uitdaging: een vorm van
financieren vinden die past bij het rechtmatig en verantwoord besteden van publiek geld en
tegelijkertijd recht doet aan de gewenste verhoudingen in het netwerk.
“Wij willen geen ivoren-toren model”, legt de jurist uit. Daarom hebben we alleen drie brede
maatschappelijke doelen, waarbinnen partijen zelf hun programma’s mogen schrijven’.
Een van de medewerkers vraagt: “Wat zijn dan de te subsidiëren activiteiten”? “Nou, de
uitvoering van het programma, dus een procesdoel”. “Maar wat als halverwege blijkt dat de
partijen hun activiteiten hebben bijgesteld, dat ze het anders hebben gedaan?”. “We toetsen dan
wel of ze nog op schema liggen, anders kan de financiering ingetrokken worden.” “Dus dan ga
je toch een inhoudelijk oordeel vellen over wat er bereikt wordt?” “Ja, de bestuurders willen wel
houvast en als het echt nodig is, kunnen bijsturen”. “Maar de sturingsfilosofie was toch dat de
provincie de inhoudelijke doelen aan het netwerk overlaat?” Ja, maar we moeten toch ook iets
kunnen doen als het niet goed loopt. Al kun je dan wel in een situatie komen die eigenlijk niet de
bedoeling was”. “Wat me ook lastig lijkt is: wat doe je als samenwerkende partijen ruzie
krijgen? De penvoerder is dan verantwoordelijk. “Dat kan ingewikkeld worden. Kun je een
maatschappelijke partij wel vragen om verantwoordelijkheid te dragen voor de verdeling van
het geld, zeker als zich problemen voordoen?”
Zo ontwikkelt het gesprek zich verder. Het houdt het midden tussen een geanimeerde discussie
en een kruisverhoor. Achteraf is iedereen tevreden, inclusief de casushouder. Binnen de kortste
keren zijn de onderliggende aannames, onbesproken regels en informele routes blootgelegd.
Het gesprek was zeer productief, maar ook complex: er is geen voor de hand liggende
oplossing, het blijkt best ingewikkeld te zijn om tegelijkertijd ‘los te laten in vertrouwen’ en de
vinger aan de pols te kunnen houden bij de besteding van publiek geld. Het gesprek laat ook
zien hoe bepalend de financiële en juridische constructie is voor de toekomstige onderlinge
verhoudingen, en daarmee voor de mate waarin de provincie haar sturingsfilosofie in de
praktijk kan brengen. Het illustreert dus ook het belang van het verbreden van dit gesprek.
Het gesprek vormt het startpunt van een stevige reflectie op financieringsvormen, constructies
en bepalingen. Een gesprek waarin het juridische, financiële en bestuurskundige perspectief
samenkomen in een zoektocht naar passende financiering bij het werken in netwerken.

4

1.

Introductie – uitbreiding van de gereedschapskist

De provincie Zuid-Holland (PZH) kiest er steeds vaker voor om in projecten netwerkend te werken.
Medewerkers gaan het veld in om samenwerkingen met regionale partijen en lokale
initiatiefnemers aan te gaan. Er wordt samengewerkt met gemeenten, met stichtingen, bedrijven,
maar ook met burgers en kleine ondernemers. Soms door het sluiten van een convenant, soms door
aan te sluiten bij een bestaand netwerk, soms door geld beschikbaar te stellen voor innovatieve
projecten. Steeds met als doel om publieke doelen te realiseren door het aanwenden en stimuleren
van maatschappelijke dynamiek.
In de afgelopen jaren is het werken als netwerkende en responsieve overheid door de provincie in
de praktijk gebracht en steeds verder ontwikkeld. Het netwerkend werken is steeds meer een
volwaardige manier geworden om doelen te realiseren. Het is een sturingsvorm die bestaat naast
andere vormen en sommige projecten of dossiers lenen zich er beter voor dan andere. Niet alles
verandert, maar de gereedschapskist wordt aangevuld met netwerkende manieren van werken. De
sturingsfilosofie van de provincie is aan het veranderen en zo ook de organisatie en haar
instrumenten.
Netwerkend werken gaat niet alleen over het acteren buiten de eigen organisatie, maar ook wat
daarvoor nodig is in de organisatie. Dit gaat bijvoorbeeld over de politieke sturing en
verantwoording die het meest effectief is, of over de vorm van auditen die het beste een beeld geeft
van de voortgang in een netwerksamenwerking. PZH zit midden in het zoekproces naar welke
manieren van werken passen bij deze tijd. In deze zoektocht staat ze niet alleen: netwerkend
werken is een thema bij veel provincies en andere overheden, zowel lokaal als nationaal en
internationaal. Iedereen zoekt naar het ei van Columbus, naar een route door dit onontgonnen
gebied. En iedereen voelt de uitdaging van pionieren: er is geen ei van Columbus, geen vaststaande
route, maar door te proeven, proberen en te ontwerpen worden wel nieuwe wegen ontdekt.
De financiering die het beste past bij netwerkend werken is in dit kader een belangrijk vraagstuk. In
de eerste fase van het project van de provincie Zuid-Holland is geconstateerd dat veelgebruikte
subsidievormen in de praktijk regelmatig schuren met de maatschappelijke dynamiek die het wil
steunen of stimuleren. Daarom wordt gezocht naar vormen van financiering die rechtmatig en
transparant zijn, maar tegelijkertijd ook passen bij, en bijdragen aan, een netwerkende aanpak.
Hieraan ligt een drietal observaties ten grondslag: 1) bij netwerkend werken is er sprake van
andere, meer horizontale, verhoudingen ten opzichte van externe partijen. Deze verhoudingen
zouden hun weerslag moeten krijgen in het financieringsinstrument (bijvoorbeeld in het opleggen
van voorwaarden of het vooraf definiëren van prestatie-eisen); 2) netwerkend werken gaat uit van
een grotere rol en verantwoordelijkheid voor externe partijen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de
financiële inbreng (bijvoorbeeld cofinanciering of return on investment); 3) de ervaring met
netwerkend werken is dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan het synchroniseren van het
tijdpad en ritme van de verschillende betrokken partijen. In de voorwaarden voor financiering
worden hierover belangrijke afspraken gemaakt met een blijvende invloed op de onderlinge relatie.
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Aanpak: navigeren in de praktijk
In het kader van deze zoektocht is vorig jaar gestart met bijeenkomsten waarin aan de hand van een
aantal concrete casus verkend werd welke subsidievorm past bij de verschillende maatschappelijke
netwerken en welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen vanuit de verschillende
verantwoordelijkheden van de afdelingen beleid, financiën, juridische zaken, en bestuur. De
bijeenkomsten waren vooral verkennend: om ideeën en ervaringen met netwerkend werken uit te
wisselen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk. Hiermee is in kaart gebracht welke kansen en
uitdagingen worden gezien, evenals wat gewenste vervolgstappen zijn. Dit is uitgewerkt in het
NSOB-rapport “Ongeschreven regels; netwerkend werken en subsidies”.
Als vervolg hierop heeft de provincie ervoor gekozen om dit vraagstuk verder te onderzoeken met
een team van enthousiaste medewerkers. Bovendien is ervoor gekozen om het vraagstuk breder te
benaderen, door de verkenning niet te beperken tot het subsidie instrumentarium, maar in plaats
daarvan het bredere spectrum te verkennen van financiële instrumenten die een rol kunnen spelen
in een netwerksamenwerking. Deze kopgroep van medewerkers heeft in een aantal sessies ideeën
uitgewerkt en een casus geformuleerd, namelijk de casus Landschapstafels. Vervolgens is een groep
externe experts (de Denktank) gevraagd om aan de hand hiervan mee te denken over passende
financiering bij netwerkend werken. De Denktank bestond uit een juridische, financiële en
bestuurskunde expert. Het werk van de projectgroep van de provincie en de Denktank vindt haar
weerslag in het voorliggende rapport.
De rollen binnen dit project zijn samen te vatten als een
driehoek van initiators, actoren en helpers. Wiebe
Brandsma en Nicolas van Geelen van de Provincie ZuidHolland zijn opdrachtgever en initiator. Cynthia Bockstart
is actor: zij gaat met haar team van de afdeling Subsidies
Actor
uiteindelijk met de gereedschapskist aan de slag. De leden
van het projectteam zijn eveneens actor: zij zijn niet alleen
ervaringsdeskundige maar gaan ook verder met de
inzichten die in het project worden opgedaan. De
provincie wordt vanuit verschillende expertises geholpen.
Helper Initiator
Gerber van Nijendaal (Raad voor Financiële
Verhoudingen) kijkt met de financiële bril, Willemien den
Ouden (hoogleraar bestuursrecht) brengt het juridisch perspectief mee, en Martijn van der Steen
(hoogleraar bestuurskunde, NSOB) belicht de bestuurskundige context.
Vooraf was de ambitie om toe te werken naar een navigatiesysteem, een overzicht van te maken
keuzes bij het financieren in netwerken. Gedurende de sessies bleek dat een ontwerpende aanpak
aan de hand van een ‘echte’ casus het beste past bij dit vraagstuk: navigeren in de praktijk. Het
juridische spectrum is breed en veelvormig, en om tot concrete inzichten te komen is het van
belang om deze door te nemen aan de hand van een dossier dat nu speelt. Aan de hand van de casus
is een ontwerpend gesprek gehouden: hoe pak je zo’n financieringsproces netwerkend aan? Hoe
ziet zo’n proces stap voor stap eruit, welke afslagen kun je nemen en waar kom je dan uit? Door de
casus van de Landschapstafels op hypothetische wijze te herontdekken traden we buiten de
gebaande kaders. Zo kwamen we tot de kern van onze zoektocht: in plaats van nu al vaststaande
vormen te bepalen, is het vooral zaak de verschillende keuzes die komen kijken bij het financieren
van netwerken expliciet te maken, uit te diepen en te testen in de concrete casuïstiek. Dit rapport is
6

wat dat betreft een tussenstand: een verzameling van de belangrijkste inzichten opgedaan in de
ontdekkingstocht tot nu toe. Een ontdekkingstocht die meer richting en focus heeft gekregen, en die
een basis heeft opgeleverd om in de praktijk verder te brengen en in theorie verder uit te werken.
Hieronder nemen wij u mee in onze gesprekken hierover en de daarin opgedane inzichten.
2.
Conceptueel raamwerk - netwerken vanuit rechtmatigheid bezien
In de ontwerpsessie verkent de denktank de spanning die speelt tussen de maatschappelijke doelen
van netwerken en het sturende karakter van de overheid vanuit financieel, politiek en juridisch
perspectief. Welke vormen kan een provinciale bijdrage aan een maatschappelijk netwerk
aannemen? Welke randvoorwaarden wil de provincie daaraan stellen? En welke rechtsvormen
passen daarbij? Hoe ga je om met publieke en private geldstromen binnen netwerken? Hoe leg je
verantwoording af en tot waar reikt je verantwoordelijkheid?
De conceptuele uitdaging van de Denktank vatten wij binnen onderstaand kwadrant samen. De
Provincie wil initiatieven die vanuit de samenleving naar de provincie komen op een rechtmatige
manier met duidelijke randvoorwaarden financieren. Het is dus zaak om instrumenten te
ontwerpen die het mogelijk maken initiatieven uit de rechterhelft van het kwadrant te financieren
vanuit de waarden en principes van het kwadrant linksonder, de rechtmatige overheid.
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3.
Casus: de Landschapstafels
De basis voor ons gesprek is de casus van de Landschapstafels, een Zuid-Hollands voorbeeld van
netwerkend werken. Wat zijn de Landschapstafels? En welke juridische en bestuurlijke vragen
komen op bij het ontwerpen van een financieringsroute voor de Landschapstafels?
De Landschapstafels brengen maatschappelijke partners uit een deelregio samen rondom een
thema gerelateerd aan de provinciale ambities in het Groendomein. De Landschapstafels tezamen
dekken de hele provincie. De Provincie vraagt elke Landschapstafel een programma op te stellen en
op basis daarvan financiering aan te vragen. De Landschapstafel bepaalt zelf de inhoud van het
programma, de provincie eist slechts dat een beschrijving van doel, visie en een netwerkanalyse
wordt opgenomen. Een Landschapstafel mag meerdere programma’s opstellen. Het staat de
Landschapstafels in principe vrij te bepalen of en hoe zij de interne besluitvorming en
verantwoording vastleggen. Elke Landschapstafel heeft één penvoerder, die de Landschapstafel ook
vertegenwoordigt in haar relatie met de Provincie. Via een open tender wordt besloten welke
programma’s door de Provincie worden gefinancierd. Hierbij is de Landschapstafel officieel
aanvrager. In totaal wordt €2o miljoen verdeeld over 15 tafels. De financiering loopt voor drie jaar.
Wanneer het geld is verdeeld, komt er voor die periode in de regel geen nieuwe financiering bij. Wel
kunnen programma’s worden aangepast en kunnen nieuwe partijen zich bij de Tafel aansluiten.
De centrale vraag die opkomt is: hoe open of gesloten wil je het systeem van de Landschapstafels
ontwerpen? Aangezien er publiek geld verdeeld wordt, moet de Provincie kunnen verantwoorden
wie op welke manier aanspraak kan maken op dat geld en op basis van welke objectieve criteria
eventueel onderscheid gemaakt wordt tussen partijen. Dat vraagt om keuzes in de verscheidene
fases van het proces: het werven voor de Landschapstafel, de werkafspraken binnen de Tafel, de
manier waarop geld wordt aangevraagd en verdeeld.
Wie zit er aan de Landschapstafel en hoe kom je er bij? Iedereen mag in principe aanschuiven. De
kern van het idee is immers een open gesprek te organiseren tussen eenieder die wil en kan
bijdragen aan het maatschappelijke doel van de tafel. In de praktijk betekent dit vaak dat de
Provincie, gebruikmakend van gebiedsregisseurs, de relevante partijen in een regio benadert. Maar
hoe wordt bepaald wie de ‘relevante’ partijen zijn? Vanuit juridisch perspectief is het van belang dat
relevantie op basis van objectieve criteria bepaald wordt. Die criteria moeten bovendien duidelijk,
tijdig en breeduit worden gecommuniceerd: juridisch is een website als wervingsmethode te
verkiezen boven de gebiedsregisseur. De timing van de communicatie van zulke regelgeving doet er
ook toe, aangezien eenieder de kans moet hebben op de hoogte te raken van de eisen waaraan zij
moeten voldoen, mochten ze deel willen nemen aan een Landschapstafel.
Een hypothetische ‘mevrouw uit Alphen’ werpt verder licht op de mate waarin openheid een rol
speelt in het organiseren van Landschapstafel. De mevrouw uit Alphen zit met een probleem: ze
voelt zich betrokken bij en heeft ideeën over het Groenbeheer in de Provincie Zuid-Holland maar is
het niet eens met wat de Landschapstafel bij haar in de buurt doet. Kan zij haar eigen
Landschapstafel beginnen of is haar enige optie aan te sluiten bij de bestaande Tafel? Bij de
Cultuurtafels van de Provincie Zuid-Holland, een vergelijkbaar initiatief, worden dergelijke partijen
in de praktijk altijd doorverwezen naar de bestaande Tafel. In dat geval is het belangrijk te weten op
welke manier besluitvorming en verantwoording is geregeld binnen de Tafel: moet een Tafel een
partij met conflicterende belangen of ideeën altijd opnemen? De interne besluitvorming is bij een
eerste Landschapstafel op eigen initiatief geregeld met een samenwerkingsovereenkomst. Met de
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mevrouw uit Alphen in het achterhoofd is het de vraag of en hoe de Provincie hiervoor
verantwoordelijkheid zou kunnen nemen.
Wanneer een Tafel gevormd is, kan zij met een of meerdere programma’s aanvragen doen voor
financiering bij de Provincie. Wederom is het de vraag hoe open of gesloten je deze tender
organiseert. Bovenal is het tempo hierbij belangrijk. Burgers moeten tijd hebben op de hoogte te
raken van de tender, aansluiting te zoeken bij een Landschapstafel, en een programma op te stellen.
Hierbij moeten de spelregels vanaf het begin duidelijk zijn: op welke criteria worden de aanvragen
beoordeeld, is er sprake van cofinanciering en wordt het van aanvragers verwacht de financiering
ten tijde van het indienen van de aanvraag al op orde te hebben? Zeker wanneer gebruik gemaakt
wordt van een niet-incidentele subsidie, moet er op tijd een wettelijke regeling zijn waarin duidelijk
is wie in aanmerking komt, of er een financieringsplafond is en wat de verdeelmethode is. Ook hier
komt de mevrouw uit Alphen om de hoek kijken: hoe ga je om met partijen die zelf een programma,
buiten de Landschapstafel om, willen inbrengen? In Leiden, bijvoorbeeld, worden er voor zulke
partijen aparte subsidieregelingen getroffen.
Op verschillende momenten in het proces moet dus worden gekozen voor een meer of minder open
systeem en de juridische basis die daar het beste bij past. De uitdaging is een systeem te ontwerpen
dat een gezonde balans tussen bestuurlijke vrijheid en juridische risico’s treft. Hiervoor is het niet
nodig en niet mogelijk alle risico’s te vermijden. Het is juist zaak de risico’s te beperken tot
incidenten, die niet tot ondermijning van het gehele systeem leiden.
4.
Van netwerk tot provincie – omgekeerd navigeren
Met de casus van de Landschapstafels in het achterhoofd verleggen we de vraag naar een hoger
abstractieniveau: wat zijn de verschillende afslagen op de financieringsroute van Provincie naar
netwerk? We passen omgekeerd navigeren toe: beginnend bij het netwerk stippelen we de route uit
door bij het netwerk beginnend ons af te vragen welke stappen genomen moeten worden en welke
mogelijke juridische en bestuurlijke instrumenten daarbij passen. Zo wordt het navigatiesysteem
gevuld met allerlei keuzes en overwegingen die passen bij het financieren in netwerken in het
algemeen. In bijlage 1 zijn de stappen van het navigatiesysteem schematisch weergegeven.
Hieronder werken we deze uitgebreider uit.
Netwerken
De netwerken zijn het uitgangspunt, omdat we zoeken naar financieringsinstrumenten die hen in
staat stellen te bloeien en die tegelijkertijd voldoen aan de randvoorwaarden van de Provincie. De
Landschapstafels zijn niet het enige voorbeeld, er zijn verschillende netwerkconstructies mogelijk.
Bijvoorbeeld een vereniging, een individuele initiatiefnemer of interbestuurlijke samenwerking.
Het zal per casus verschillen of en in welke mate er gekozen kan worden voor een bepaalde
constructie, of dat een constructie wordt gegeven.
Aanvraag
De eerste stop op de route is de aanvraag van financiering door het netwerk bij de Provincie. Op
welke manier wordt die aanvraag georganiseerd, welke natuurlijke of rechtspersonen kunnen een
aanvraag doen en hoe wordt omgegaan met netwerken die uit vele partijen bestaan?
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Hoe wordt de aanvraag gedaan?
Een aantal opties is geïdentificeerd voor de vormen waarop de aanvraag van financiering
georganiseerd wordt. Ten eerste is er de ‘ouderwetse’ subsidieaanvraag. Deze optie doet vaak geen
recht aan het netwerkend karakter van maatschappelijke initiatieven. Daarom is er in het geval van
de Landschapstafels gekozen om een open tender te organiseren, waarop verschillende aanvragers
mee kunnen dingen naar financiering voor verscheidene projecten. Dit heeft als voordeel dat het de
diversiteit van maatschappelijke netwerken accommodeert, maar het verplicht de Provincie ook om
te zorgen dat de tender daadwerkelijk ‘open’ is, zodat alle mogelijke aanvragers op tijd op de hoogte
zijn van de tender en de randvoorwaarden. De Provincie kan ook besluiten netwerkpartners
(eventueel gegroepeerd) aan te stellen als regionaal adviseur. Ook al is het uiteindelijk het besluit
van de Provincie, de regionaal adviseur is in the lead om te bepalen welke projecten, activiteiten of
programma’s financiering krijgen. De provincie volgt in de regel de adviseur in zijn advies.
Wie doet de aanvraag?
Wanneer zoals bij de Landschapstafels het geval is dat meerdere maatschappelijke partijen bijeen
worden gebracht onder één noemer is het van belang goed te definiëren wie, dus welke natuurlijke
of rechtspersonen, de aanvraag doen en in welke mate de Provincie dat stuurt. Zetten de partners
een eigen rechtspersoon op of niet? Dit kan aan de partijen gelaten worden, waarna zij bijvoorbeeld
op eigen initiatief een uitvoerings- of samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Bij de
Landschapstafels is er voor gekozen binnen elke Tafel één penvoerder aan te stellen. De status van
de penvoerder is van cruciaal belang, omdat die de belangen van de andere partijen
vertegenwoordigt. Het aanstellen van een penvoerder geeft de Provincie meer uitvoeringsgemak
(één gesprekspartner) en juridische zekerheid (bijvoorbeeld bij terugvorderingen), maar legt op de
penvoerder wel een grote verantwoordelijkheid en vraagt van hem of haar professionaliteit en
deskundigheid. De penvoerder is immers het aanspreekpunt van het netwerk ten opzichte van de
provincie en andere netwerken en is als zodanig in meer of mindere mate aansprakelijk ten aanzien
van de aangegane verplichting voor financiering. Als er onenigheid binnen het netwerk ontstaat, is
het de vraag of van de penvoerder kan worden verwacht dat die daar verantwoordelijkheid voor
neemt.
Wat te doen bij meerdere aanvragers?
Mocht het voorkomen dat meerdere partijen, die niet onder één rechtsvorm vallen, samen een
aanvraag doen, dan zijn er twee mogelijkheden: of met elke partner wordt een aparte afspraak
gemaakt, of één van de partners wordt als penvoerder aangesteld. De tweede optie is administratief
makkelijker, maar de situatie moet het toestaan.
Bijdrage
Wanneer de aanvraag is gedaan, arriveren we bij het volgende station: de bijdrage. Welke
rechtsvormen zijn mogelijk voor het financieren in netwerken (beschikking of overeenkomst) en
welke materiële inhoud draagt de rechtsvorm (bijvoorbeeld subsidie of opdracht)?
Welke rechtsvormen zijn mogelijk?
In de basis zijn er twee soorten rechtsvormen mogelijk: een (subsidie)beschikking of een
privaatrechtelijke overeenkomst. Bij een subsidiebeschikking zijn het bestuursrecht en dus
bijvoorbeeld transparantieregels en een laagdrempelige rechtsbescherming van toepassing. Een
overeenkomst bijvoorbeeld voor een opdracht valt onder het privaatrecht. Vaak is daarbij het
aanbestedingsrecht van toepassing. Ook hierbij moet transparantie worden gewaarborgd. Het
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voordeel van een beschikking is dat het een solide juridische basis geeft met veel mogelijkheden tot
wijziging tussentijds en intrekking voor het bestuursorgaan. Daarnaast past het bestuursrecht vaak
beter bij de rechtsverhouding die tot stand wordt gebracht tussen bestuur en burger(s): het
bestuursrecht is immers speciaal voor het openbaar bestuur ontwikkeld. Toch heeft een
beschikking in de praktijk vaak niet de voorkeur bij netwerkend werken, omdat de eenzijdige
werking de directieve rol van de provincie en dus de ongelijkwaardige verhouding tussen partijen
benadrukt. Onder een beschikking staat slechts de handtekening van de Provincie, voor een
overeenkomst tekenen beide partijen. Niet genoeg eer gaat wellicht naar een combinatie van de
twee: een beschikking met een aanvullende uitvoeringsovereenkomst. Deze derde optie dempt de
juridische risico’s en neemt de maatschappelijke partij tegelijkertijd als partner mee. In een
verleningsbeschikking met uitvoeringsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld globale doelstellingen
worden gedefinieerd, die per jaar in een vaststellings- en uitwerkingsbeschikking worden
geconcretiseerd aan de hand van de stand van zaken van dat moment. De totstandkoming van een
uitvoeringsovereenkomst kan als opschortende of ontbindende voorwaarde aan de
verleningsbeschikking worden verbonden.
Wat voor materiële inhoud kan de rechtsvorm hebben?
De bijdrage kan vervolgens in verschillende financiële constructies gegoten worden. De
belangrijkste zijn: een (wettelijke, begrotings- of incidentele) subsidie, een opdracht, krediet, lening
of garantie. Een optie is ook een maatregelenpakket, waarbij de provincie een pakket met projecten
opstelt en een subsidie per project verstrekt. Daarnaast kan de bijdrage structureel of incidenteel
zijn, en volledig bestaan uit publieke middelen of om cofinanciering vragen. Zeker op het gebied
van het revolverend financieren, of het benutten van vormen van cofinanciering (denk ook aan
crowdsourcing), lijken hier nog veel kansen te bestaan.
Aanspraak
Wanneer de vorm van aanvraag en bijdrage is vastgelegd, moet er aanspraak gecreëerd worden op
die bijdrage. Oftewel, er moet worden vastgelegd onder welke voorwaarden het geld door de
maatschappelijke partner gebruikt kan worden. Krijgen partijen een voorschot, ontvangen ze het
gehele bedrag in één keer of wordt er achteraf afgerekend? En vooral ook: wanneer wordt
financiering stopgezet, en onder invloed van welke regels? Dit alles hangt samen met de regelgeving
over beschikkingen en overeenkomsten die in de vorige paragraaf staat beschreven.
Provincie
Als laatste stop in ons ontwerp zijn we aangekomen bij het begin van de financieringsroute: de
Provincie en de manier waarop zij het geld verstrekt.
Wie verstrekt geld?
Het meest voor de hand liggende antwoord op deze vraag is dat de Provincie een subsidie of andere
bijdrage verstrekt. Het is echter ook een optie voor de Provincie om een fonds op te richten.
Voordeel daarvan kan zijn dat er een grotere verantwoordelijkheid komt te liggen bij de partijen die
het fonds beheren, wat op afstand komt te staan van de Provincie. Het netwerk (vaak een
vertegenwoordiging daarvan) kan dan beslissen over de besteding van de middelen, wanneer zij het
moment daarvoor rijp achten. Als het gewenst is dat het netwerk zelf de middelen verdeelt binnen
ruime kaders van de provincie, kan een fonds daar een goed middel voor zijn. Bovendien biedt het
de mogelijkheid om er een gedeeld fonds van te maken met bijdragen van verschillende publieke en
private financiers. De rechtsvorm die het fonds krijgt is niet van cruciaal belang, belangrijk is dat de
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bestuursrechter altijd achter de privaatrechtelijke rechtsvorm kijkt of er wellicht sprake is van een
zogenaamd bestuursorgaan: een privaatrechtelijke rechtspersoon met enig openbaar gezag bekleed.
De jurisprudentie op dit gebied is nog niet geheel uitgekristalliseerd.
Een actueel voorbeeld van het gebruik van fondsen is de BOM-constructie van de Provincie NoordBrabant. Dit is een door de Provincie opgerichte investeringsmaatschappij waarmee onder andere
het gebruik van breedband wordt gestimuleerd. Het opstellen van de regelgeving omtrent de
verdeling en besteding van middelen is door de Provincie uitbesteed aan het fondsbestuur. Zo is het
‘wegzetten’ van het geld op afstand geplaatst. Dit neemt staatssteunrisico’s overigens niet weg:
steeds moet worden nagegaan of er geen ontoelaatbare staatssteun wordt verstrekt, of het geld nu
van de provincie of van een fondsbeheerder komt. Nog onduidelijk in deze zaak is of de BOM, als de
bestuursrechter wordt aangezocht in geschillen over beslissingen van de BOM, zal worden
gekwalificeerd als een bestuursorgaan of niet. Er is op dit vlak dus nog de nodige
rechtsonzekerheid.
5.
The road ahead - vervolgstappen
In de ontwerpsessie is een volgende stap gemaakt in het verder brengen van het
handelingsperspectief voor het financieren in netwerken van de Provincie Zuid-Holland. We
hebben het spectrum van juridische mogelijkheden verkend door middel van omgekeerd
navigeren: door te starten vanuit het (gewenste) netwerk en vervolgens terug te redeneren welke
keuzes gemaakt kunnen worden in de financiering hiervan.
Het juridische spectrum is breed, er is heel veel mogelijk. Sommige gebieden in het spectrum zijn
bekend en ‘common practice’, andere gebieden zijn relatief onontgonnen of gelden nog als een
uitzondering. Voor financiering bij netwerkend werken blijken allerlei oplossingen voorhanden,
maar die worden niet vanzelfsprekend gevonden of in de praktijk gebracht. Bovendien is de
jurisprudentie op dit gebied sterk in ontwikkeling, waardoor risico’s niet altijd bekend zijn. Net als
in ieder project is het van belang om juridische en financiële expertise te combineren met de kennis
en wensen van beleidsmakers en bestuurders. Het grote verschil is dat het werken in netwerken
vaak gebaat is bij aanpassingen ten opzichte van de veelgebruikte constructies, en dat dit dus een
extra en vroegtijdige inspanning vraagt om die kennisbronnen bij elkaar te brengen. Bovendien is
het ontwikkelen van passende vormen van financiering in netwerken gebaat bij ruimte om te
experimenteren en innoveren. Dit betekent niet dat er persé nieuwe financieringsvormen nodig
zijn, maar wel dat verder gekomen kan worden door het onderzoeken van het gehele juridische en
financiële spectrum en het leren hiervan een belangrijke functie te geven.
Deze rapportage vormt de weerslag van de gedachtewisseling met experts van binnen en buiten de
provincie. Het vraagstuk is niet ‘opgelost’, maar er is wel een duidelijke denkrichting ontstaan met
interessante ideeën naar de toekomst toe. Deze monden uit in een aantal vervolgstappen. Het wordt
waardevol geacht dat wordt gewerkt aan het verder in kaart brengen van de juridische en financiële
mogelijkheden (denk aan een handboek financieren in netwerken). Het is belangrijk om inzichtelijk
te maken welke keuzen mogelijk zijn en waar die juridisch, bestuurlijk en financieel voor staan. Dit
geeft vrijheid én houvast voor alle betrokkenen die aan de slag gaan met het ontwerpen van
financiering voor netwerken: het geeft ruimte om los te komen van vaste patronen en concrete
handvatten om een nieuwe richting in te slaan. Het stappenschema in dit rapport biedt daarvoor de
basis, en kan in de toekomst verder worden verfijnd en verrijkt. Daarnaast kunnen deze
mogelijkheden in de praktijk worden gebracht en getoetst door in te gaan op echte casuïstiek. Net
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zoals de casus Landschapstafels kunnen ook andere netwerkprojecten tegen het licht worden
gehouden. De methode van ‘omgekeerd navigeren’ is daarbij van belang: het netwerk en de
maatschappelijke dynamiek vormen het startpunt, en van daaruit kan de route van keuzeopties
langsgelopen worden om tot passende constructies te komen. Maatschappelijke dynamiek staat
centraal, en met het oog daarop wordt de (financiële) betrokkenheid van de provincie bepaald.
Daarnaast is reflectie nodig, een voortzetting van de interactie tussen theorie en praktijk zoals die
nu in de Denktank steeds centraal heeft gestaan. Een leerproces gericht op zowel het verrijken van
het begrip van financieren in netwerken als het innoveren van de praktijk. Dat heeft meer het
karakter van een koers dan een route: door het huidige leerproces een passend vervolg te geven
wordt ook het vraagstuk van financieren in netwerken steeds meer opgelost.
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Bijlage 1. Navigatiesysteem financieren in netwerken

Provincie

Aanspraak

Wie verstrekt geld?
 Gedeputeerde
Staten;

Hoe regel je
verstrekking van
financiële middelen?
 Voorschot



Fonds,
gefinancierd door
Provincie, mogelijk
ook door
gemeenten en



Alles in 1 keer



Achteraf afrekenen

Welke rechtsvorm?
 Beschikking


Overeenkomst



Beschikking +
aanvullende
uitvoeringsovereenkomst (als
opschortende of
ontbindende
voorwaarde

particulieren.

geformuleerd)
Wat zijn regels over
stopzetten
financiering?

Aanvraag

Bijdrage

Materiële inhoud van
de rechtshandeling?
 Subsidie (a fonds
perdu, krediet /
lening / garantie)


Privaatrechtelijke
krediet of garantieovereenkomst of
lening



Opdracht al dan
niet via
aanbesteding



Koop

Hoe wordt de aanvraag gedaan?
 Subsidieaanvraag direct bij
provincie (incidentele
subsidie)


Open tender op grond van een
subsidieregeling



Aanvraag via een
tussenpersoon: regionale

Netwerken

Bestuurlijke
samenwerking

Sociaal
ondernemers

adviseur
Wie doet de aanvraag?
 Nieuw op te richten
rechtspersoon




Verschillende deelnemers
ieder als verschillende
aanvrager, onderling een
samenwerkingsovereenkomst
Penvoerder is van cruciaal
belang

Maatsch.
organisaties

Bedrijven

Initiatiefnemers

Wat te doen bij meerdere
aanvragers?
 Met verschillende partners
aparte afspraken


Vragen om 1 aanvrager?



1 penvoerder eisen?
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